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Een QiC Thermal Transferprinter
voor iedere codeersituatie

High Line Efficiency

Low total cost of ownership

De nieuwe QiC C-series 
voor probleemloos printen 

De QiC C-series is verkrijgbaar in twee varianten:
Een continuous systeem met rechts gerichte en 
een links gerichte lintransport versie.

QiC Thermal Transfer

TsC 12 Controller
Een operator kan op het 4,7” grote
kleuren touchscreen in één oogopslag
de status van de printer controleren. 
De geïntegreerde software staat garant 
voor een simpele en betrouwbare 
bediening. De TsC12 is voorzien van 
interne Windows software en is volledig 
ERP/netwerk compliant.  

Kortho en aansturing door Nicelabel
Een Kortho QiC-printer kan volledig stand-alone opereren met de
in het interne geheugen opgeslagen printlabels. Iedere Kortho 
QiC-printer kan daarnaast ook probleemloos geïntegreerd worden
in een netwerk met haar Windows driver. Variabele informatie
wordt in dat geval ontvangen vanuit een externe database over het
netwerk. Via de Windows driver kan informatie direct naar de
printer verstuurd worden vanuit ieder Windows systeem, 
waaronder ook ERP-systemen. Alle gebruikelijke database formaten
worden ondersteund waaruit direct geprint kan worden zonder
dat er iets gewijzigd hoeft te worden aan het bronbestand.

Kortho creëert een standaard oplossing voor klantgerichte codeer-
wensen door de mogelijkheid om alle labels probleemloos direct 
vanuit het Nicelabel-pakket op een Windows systeem te beheren. 
Data wordt direct en zonder tussenkomst gestuurd naar de Kortho 
QiC-printer. Nicelabel integreert continue nieuwe functionaliteiten 
in haar standaard software waar de markt om vraagt.
Deze continue doorontwikkeling van de software garandeert een 
voortdurend probleemloos werken. 

Kortho levert oplossingen voor alle codeer- en merkbehoeftes. 
In het productenpakket van Kortho bevindt zich een uitgebreide 
range aan codeersystemen welke direct geïntegreerd kunnen 
worden op een productielijn. 
Ontzorg uzelf nu, maar ook voor de toekomst! 
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QiC C-series cL/cR
Printbereik: 53 x 200 mm.
Compact installeerbaar formaat.
Snel en eenvoudig lint wisselen.
Duurzame en stabiele lint cassette.
Energiebesparend systeem.
Aangestuurd door de TsC12 besturingskast.
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Nicelabel Software en QiC-drivers 
de ideale combinatie!

QiC C-series
Thermal Transferprinter voor 
probleemloos continue printen

Kortho coding and marking, sinds 1958 betrouwbare fabrikant van hoogwaardige codeer en merk-apparatuur, 
heeft een nieuwe printerlijn ontwikkeld: de Kortho QiC C-series thermal transferprinters.

Compleet nieuw ontworpen vanaf de tekentafel, gebruikmakend van de nieuwste technologieën, gericht op 
het leveren van maximale prestaties, hoge betrouwbaarheid en een perfecte printkwaliteit.  Geschikt voor 
gebruik op een groot aantal toepassingen. Een thermal transferprinter met smart drive om afdruk na afdruk 
constante kwaliteit te printen.

De keuze voor een printer wordt niet alleen 
gemaakt op basis van kwaliteit en betrouw-
baarheid. Vooral Total Cost of Ownership 
en Overall Equipment Effectivenessis zijn 
zeer belangrijke aspecten. Iets waar met het
ontwerp van de QiC juist op is gefocussed. 
Zo heeft de QIC C-series een unieke start-up 
procedure die zorgt voor een zeer 
snelle Printready mode. Het wisselen 
van een lint is daarnaast direct uit te voeren.
Downtime wordt hiermee gereduceerd tot

Open platforms en direct integreerbare apparatuur, ongeacht de applicatie
zijn tegenwoordig belangrijke vereisten. Geen zelfgeschreven software, 
maar op Windows gebaseerde open multi-platform software maken dit 
mogelijk. Gebruik het beste van beide werelden. Kortho en Nicelabel hebben 
gezamenlijk hun expertise gecombineerd om een driver voor de QiC series 
te ontwikkelen. Hierdoor print de QiC direct vanuit elke Windows software
en/of ERP-systeem
Het gebruik van Nicelabel Software en de gratis NiceLabel driver en voor 
het aansturen van een QIC thermal transferprinter, maar ook een Kortho 
inkjet printer, biedt dan ook de volgende directe voordelen:
• Directe verbinding met verschillende types databases via 
 ODBC-connectie.
• Connectie met gecentraliseerde management systemen.
• Standaard connecties met alle Windows ERP-systemen zoals 
 SAP, Navision.
• Inclusief alle codes, barcodes, unicode en TrueType fonts welke 
 nodig zijn voor moderne labeldesign en printsoftware.
• Betrouwbare (anti-counterfeit) serialisatie van artikelen d.m.v. 
 directe foolproof ERP-connecties. 
• Continue doorontwikkeling van de software door het professionele
 en onafhankelijk NiceLabel Software Team.
• Nicelabel is beschikbaar voor alle op Windows gebaseerde systemen
 en kan gecombineerd worden met diverse print- en labelsystemen.
• Intuïtief en gebruiksvriendelijk door vrij configureerbare Nicelabel 
 gebruikersschermen. 
• Centrale aansturing van één of meerdere printers.  
 

een absoluut minimum. Kortho’s unieke cassette met 
dubbele handvatten geeft een stabiel platform voor 
het wisselen van lint. De vernieuwde cassette bevat 
een nieuwe spoel waardoor het wisselen van lint 
zeer snel, maar bovenal gemakkelijk gaat. Om de 
thermische printkop te beschermen is QiC printer 
voorzien van een printkop beschermmodus. 
Zodra de cassette wordt verwijderd positioneert de 
thermische printkop zich in de veilige printkop 
beschermingsmodus. Zo wordt dit dure en kwetsbare 
onderdeel beschermd

Snelle opstarttijd,  snel  lintwissels, printkop beschermingsmodus 
en een unieke cassette! Resulterend in een perfecte lijn-efficiency.

De QiC C-series Thermal Transferprinter
intelligent en gebruiksvriendelijk printen.

QiC ‘s duidelijke voordelen:

De Kortho QiC C-series Thermal Transferprinter, een kwaliteits printer
met duidelijk echte voordelen.

• Een QiC Thermal Transferprinter maakt krasvaste afdrukken van 
 hoge kwaliteit op onder andere flexibele verpakkingsfolies, 
 laminaten, labels en blisterverpakkingen.
• Het beste resultaat in efficiëntie en productiviteit tijdens het 
 printen van real-time data met automatische vernieuwing van o.a. 
 datum, tijd, THT/TGT, shift-/batch/lot codes, logos en ingrediënten. 
• De QiC is voorzien van de nieuwste barcodes zoals 1D, 2D 
 barcodes, Datamatrix, Databar en QR.
• QiC biedt volledige downloadbaar font support voor Windows 
 TrueType aan. Inclusief diverse talen, niet-Romaanse karakters, 
 symbolen en Unicode. 
• Het hoog-resolutie touchscreenscherm van de TsC-12 maakt de 
 bediening zeer eenvoudig. 
• Een WYSIWYG print preview wordt vertoont op het kleuren
 touch-scherm tijdens het printen. Een operator kan eenvoudig in 
 één oogopslag alle noodzakelijke informatie op de QiC printer zien. 
• Zeer snel lint wisselen op de unieke wisselspoel.
• Nicelabel compatible. Gratis Nicelabel QiC-driver meegeleverd.
• Geleverd met gratis QiCDraw Labeldesignsoftware.

korthoQiC Thermal Transfer
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